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WAAR CICERO  
EN CAESAR  
SLIEPEN -  
KASSIÓPI

Kassiópi (1100 inwoners) ligt aan twee baaien 
die door een klein schiereiland van elkaar 
worden gescheiden. Overdag staan hier altijd 
veel toeristenbussen, en ’s avonds is de plaats 
een bastion van Engelse vakantiegangers. Al in 
de Romeinse oudheid ontving Kassiópi veel 
vreemdelingen: hier legden schepen aan voor 
ze de oversteek naar Italië begonnen of als ze 
die net achter zich hadden gelaten. Bovendien 
stond hier een Zeustempel waar ze konden 
vragen om een veilige overtocht. Het is 
aangetoond dat de Romeinse staatsmannen 
Caesar en Cicero, de historicus Plinius en de 
keizers Nero en Tiberius te gast zijn geweest. 

EEN WONDERLIJK PRIESTERHUIS 
De Panagía tis Kassópitrakerk 1  aan de haven- 
baai, die toegankelijk is vanaf de hoofdweg  
of vanuit de taverne ‘Three Brothers’, is een 
architectonisch curiosum: op het dak is een 
huis van twee verdiepingen gebouwd. Vroeger 
was dit priesterhuis alleen toegankelijk over 

een houten ophaalbrug, zodat het bij piraten- 
overvallen nog een beetje veilig was. De kerk 
staat vrijwel precies op de plaats van de Zeus- 
tempel uit de oudheid, waarop in vroeg-
christelijke tijd een basiliek was gebouwd. 
Nadat deze bij de aanval door de Turken in 
1537 zwaar beschadigd was geraakt, bouwden 
de Venetianen in 1590 het huidige godshuis. 

De heiligste icoon van de kerk is de Panagía 
Vrefokrátoussa, die in 1670 door Theodóros 
Pulákis is geschilderd. Onder de afbeelding van 
Maria met Kind is daarop een sterk gestileerde 
versie van de kerk van Kassiópi voor de ruïnes 
van de burcht te zien. Voor de kerk verricht 
Maria net een wonder: door handoplegging 
maakt ze een blinde jongen weer ziend. 

BURCHT VAN DE VENETIANEN 
Direct tegenover de bovenste ingang van de 
kerk loopt vanaf de hoofdweg het straatje  
Odós Chirática langs kippenhokken en stapels 
brandhout naar de dubbele poort van de 
middeleeuwse burcht 2 , die de Venetianen na 
1386 op de ruïnes van het voorgaande gebouw 
hebben opgericht. Tegen de muren klimmen  
de takken van de kappertjesplant omhoog  
en vanbinnen is het grootschalige complex 
prachtig verwilderd. Boomwortels en -stammen 
zijn door de muren heen gebroken, verwilderde 
olijfbomen en in het voorjaar bloeiende bloemen 
vormen een dicht struikgewas waarin ook 
slangen zich thuis voelen. De EU heeft meer dan 
twee miljoen euro uitgegeven om de burcht 
vanbinnen te voorzien van moderne brand-
blusapparatuur en verlichting die niemand 
nodig heeft. Gelukkig bleef er nog wat geld 
over om de historische poort te restaureren. 

RONDWANDELING MET PAUZE OP HET 
STRAND 
De burcht strekt zich uit over een schiereiland 
in het noordwesten van het havenbekken, 

Het grote dorp in het uiterste noordoosten van het eiland is een veelbezochte bestem-
ming die ook per lijnbus goed te bereiken is. Een kerk en een burcht nodigen uit om er 
eens een kijkje te nemen, een wandeling van een halfuur voert altijd langs de zee en 
brengt u ook bij een ver van de bebouwing gelegen strand. 

Ca. een uur 

Busverbinding met Kerkyra ma.-za. 6 x per dag, 
zo. 1 x, met Acharávi, Róda en Sidári 4 x per dag. 

Main Beach (Kalamiónas Beach) 2 :  
Het ongeveer 200 m lange zand-kiezelstrand  
ligt in het zuidoosten van de plaats direct voor 
een rij tavernes. 
Avláki Beach 3 : het 500 m lange, nog groten - 
deels ongerepte kiezelstrand – 1 km ten zuid- 
oosten van Kassiópi – is via een voetpad langs 
de zee, maar ook over een autoweg bereikbaar. 

Three Brothers 1 : aan de haven, dag.  
vanaf 9 uur, hoofdgerechten € 6-10.  
Gevestigde taverne met vriendelijke bediening 
en een goede Griekse keuken met normale 
prijzen. 

Bootverhuur 4 : Filíppos Boats, bereikbaar via 
de Harbour Bar op de parkeerplaats van de 
toeristenbussen, tel. 26630 81 227,  
www.filippos-boats.com; boten waarvoor geen 
vaarbewijs nodig is tot 30 pk, speedboten tot 
180 pk. 
Duikschool 5 : Corfu Divers, aan de hoofdweg, 
vlak voor de haven, tel. 26630 29 226. 
Duiktochten voor beginners en gevorderden 
vanuit de kust en vanuit een boot. 

Groot kerkinwijdingsfeest op 14/15 augustus 
ter ere van Maria, met lamsspiezen, livemuziek 
en dans op beide avonden en een mis in de 
oude dorpskerk aan de haven.
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FEEST

waaromheen een voetpad loopt dat u in een 
halfuur aflegt. Ongeveer halverwege bereikt 
u het circa 100 m lange kiezelstrand Batería 
Beach 1 , waar zonneschermen en ligstoelen 
worden verhuurd.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-corfu.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


